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BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK A VŠECHNY STRÁNKY V BARVĚ NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/

Tradiční akademie TJ Sokol Blatná v lednu 2018
Ukázky cvičení představily jednotlivé oddíly.

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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i novinek. Vždyť jarní svátky vítáme sice
každým rokem znovu, ale znovu a znovu
se stejně velkou radostí!
Prodej zahájíme počátkem března, otevřeno bude vždy v sobotu dopoledne.

ktuality
Poděkování

Dne 5. února oslavil bývalý ředitel
Základní umělecké školy v Blatné pan
Mgr. Josef Škanta významné životní
výročí 75 let. Ve škole strávil 36 let při výchově mladé generace k umělecké a tvůrčí
činnosti. Zasloužil se též o rekonstrukci
a přístavbu budovy ZUŠ.
Zaměstnanci školy mu k tomuto
významnému životnímu výročí přejí především hodně zdraví, duševní a tělesné
svěžesti a stále veselou mysl.
Dále ještě mnoho let tvůrčí činnosti
v tvorbě reliéfní dřevořezby, které se věnuje již několik let a hodně úspěšných výstav.
Zaměstnanci ZUŠ Blatná

Poděkování

Velmi milé a příjemné blahopřání jsem
obdržel od paní starostky Bc. Kateřiny
Malečkové a pracovníků Městského úřadu
v Blatné k mému životnímu výročí, kteří
mi přejí hodně duševní svěžesti, radosti,
štěstí a pohody.
Srdečně děkuji za přání, které jsem
obdržel.
Mgr. Josef Škanta

Znáte pořad „Jak to vidí ..”,
který můžete slyšet na Českém rozhlasu
Dvojce?
Redaktorka Zita Senková tu pravidelně
každý všední den zpovídá své hosty.
Uznávané osobnosti v pořadu komentují
dění ve světě, v politice, hospodářství
a i věci duchovní. Pravidelnými hosty
jsou Cyril Höschl, Vladimíra Dvořáková,
Václav Malý, Andor Šándor, Tomáš Zíma,
Ivan Hofman, Dominik Duka, Erik Best,
Břetislav Tureček a řada dalších. Zita
Senková vede besedy velice zajímavě, je
svým hostům dobrým partnerem.
Zita Senková vystudovala žurnalistiku
v Bratislavě, působila pak v Českém
rozhlase, v tiskovém odboru ministerstva
zahraničí, v Mladé frontě Dnes. Poměrně
dlouho působila v Německu. Baví ji divadlo, hudba, cestování.
Proč toto píši? Se Zitou Senkovou domlouváme, že by se mohla stát prvním
hostem Blatenských listů v letošním roce.
Pokud se to podaří, setkáme se s ní při
Besedě „Jak to vidí Zita Senková, host
Blatenských listů“ už v březnu.
Těšíme se.
ZM
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www. lidove-remeslo.cz, mob. 736765747
Náš tip na březen: dřevěné hračky a jiné
výrobky ze dřeva

NA SVATÉHO MATĚJE SLUNCE
POZŘE ZÁVĚJE A SKŘIVAN SI VESELE
ZAPĚJE (24.2.)
ÚNOR - jako poslední zimní měsíc je skutečnou předzvěstí blížícího se předjaří. Den se
prodlužuje, slunečního svitu přibývá, krajina
jakoby se pomalounku probouzela z dlouhého
a nemilosrdného zimního spánku. V tomto
čase se již ozývá ptačí písnička. Drobní
opeřenci jako poslové jara svým švitořením
oživují kraj. Postupně přibývají i navrátilci
z jižních krajů.
S příchodem jara nastává čas pro staré
pohanské zvyky a tradice našich předků jako
je např. OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK, symbolického otevírání a VÍTÁNÍ JARA. V této době
již rozkvétají kočičky, květy jívy, jehnědy
lísky a květy olše. V zahradách se ze země
derou drobné cibuloviny, noci se krátí, vzduch
je provoněný, ptačích koncertů přibývá...
NA HROMNICE MUSÍ SKŘIVÁNEK VRZNOUT, I KDYBY MĚL ZMRZNOUT (2. 2.)
SVATÁ DOROTA ROZDÁVÁ PTÁČATŮM
NOTY (6. 2.)
LIDOVÉ VELIKONOCE A PTAČÍ PÍSEŇ
jsme v letošním roce nazvali předvelikonoční prodej plný tradičních výrobků
českých uměleckých řemesel.
Po lidově modrých Vánocích volně
navazujeme největšími křesťanskými
svátky - VELIKONOCEMI. Jako dlouhá
nit se táhne až k jarním svátkům krása
modrotisku, tradiční textílie i symbol drobného ptactva, který stejně tak nacházíme
v lidových říkadlech a písních.
Ptáčci ze dřeva, perníku, keramiky,
slámy, šustí i paličkované krajky se tak
objevují v naší nabídce stejně jako ostatní
- řehtačky malé, střední i velké na kliku,
píšťalky, káči, pomlázky, koše a košíčky
a jiné proutěné zboží, ošatky ze slámy,
samozřejmě kraslice tradiční i originální,
hliněné kuličky, malovaný perník, perník
z forem i vizovické ozdoby. Nebudou chybět ani jarní věnce, svíčky malované i ze
včelího vosku, lidová říkadla, velikonoční
pohledy i přání a celá řada dalších výrobků

MEDVĚDÍ ČESNEK - JARNÍ VÝSADBA
- NEPŘEHLÉDNĚTE!
Blíží se opět prodej jarní sadby medvědího
česneku, proto vyzýváme všechny, na které
se na podzim nedostalo, aby si sadbu předem
objednali. Je to jistota, jak ji s určitostí získat.
Stačí telefonicky 736765747. 1 sadba obsahuje 10 rostlin česneku, cena zůstává stejná
25,- Kč za jednu sadbu.
SVATÝ MATĚJ LEDY LÁME, KDYŽ JE
NEZMŮŽE, SVATÝ JOSEF (19. 3) POMŮŽE
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Šotek zase jednou u nás

Ve výsledcích voleb prezidenta v minulém čísle BL na str. 6 nám šotek změnil
u volebního okrsku č. 3 jeho umístění správně mělo být uvedeno Komunitní centrum a ne Městský úřad. V článku Cvičení
dětí v Sokole na str. 14 se dokonce šotek
dopustil genderového přestupku, volejbalu
se mohou v Sokole učit od 12 let nejen
dívky, ale i chlapci.
ZM
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Z právy

z radnice
Výběrové řízení

Město Blatná, třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
Tajemník Městského úřadu Blatná vyhlašuje v souladu se zákonem
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, výběrové řízení na úředníka/úřednici odboru
výstavby a územního plánování.
Druh práce: referent odboru výstavby a územního plánování
Místo výkonu práce: Blatná
Předpokládaný termín nástupu: nástup možný ihned po VŘ, nebo
dle dohody
Pracovní poměr: HPP na dobu určitou, zástup po dobu mateřské
a rodičovské dovolené
Pracovní náplň:
Zajišťování odborných agend v oblasti územního plánování pro
ORP Blatná, zejména pak pořizování územních plánů, regulačních plánů, územních studií a územně analytických podkladů (sběr, zpracování
a výdej dat, spolupráce na pořízení průběžné a úplné aktualizace ÚAP
ORP Blatná, poskytování informací (územně plánovací informace,
závazná stanoviska, vyjádření).
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
● splnění zákonných předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., v platném znění
● VŠ vzdělání stavebního nebo architektonického zaměření, případně VŠ příbuzného oboru (např. krajinářství, geograﬁe, kartograﬁe,
pozemkové úpravy, atd.)
● bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost
● výborná uživatelská znalost práce s PC /MS Oﬃce (zejména MS
Word) a prostředí MS Windows
● dobré komunikativní schopnosti, spolehlivost, psychická odolnost,
fyzické předpoklady pro pohyb v terénu
● možnost přesčasové práce, řidičský průkaz skupiny „B“
Výhodou bude:
● praxe v oboru
● zvláštní odborná způsobilost na úseku územního plánování případně správního řádu
● výjimka z kvaliﬁkačního požadavku vzdělání dle § 24 a 195
stavebního zákona
● znalost místních územních poměrů
● znalost zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), znalost práce
s mapovými podklady
● znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Platové zařazení: odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., NV č.
341/2017 Sb.,
a NV 222/2010 Sb., v platném znění, platová třída 10-11 (dle kvaliﬁkace).
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Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí
obsahovat:
● jméno a příjmení, titul uchazeče
● datum a místo narození uchazeče
● státní příslušnost uchazeče
● místo trvalého pobytu uchazeče
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o občana cizího státu,
● datum a podpis uchazeče
● souhlas se zpracováním osobních údajů
K přihlášce je nutné přiložit:
● životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše
uvedených požadavků a náplně práce
● výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem
● ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
Písemné přihlášky do výběrového řízení musí být doručeny poštou
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Blatná na adrese tř. T.
G. Masaryka 322, 388 11 Blatná nejpozději do 12:00 hodin dne
28.02.2018. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – úředník/
úřednice OVÚP“ a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete jménem,
příjmením a adresou odesílatele.
Podrobné informace podává Bc. Václav Koubek, vedoucí odboru
výstavby a územního plánování,
tel. 383 416 152.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libovolné
fázi bez udání důvodů.
V Blatné dne 01.02.2018
Ing. Hana Valachová v. r.
pověřená tajemnice MěÚ Blatná

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)
27 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

se u nás čertíci zabydlí. Čerti totiž mají moc
rádi drbání kožíšků a dětičky byly nebojácné
a čerty vesele drbaly. Dokonce i za ušima.
(pokrač. na str. 9)

Stále se rozrůstáme,
a proto hledáme nové
kolegy a kolegyně
ně
e:
na různé pozice:
Pracovní pozice v
Chanovicích:
Obsluha výrobních linek
Elektrikář
Údržbář
Brusič nástrojů
Řidič vysokozdvižného vozíku
Technik BOZP a PO

Důvody, proč pracovat
právě pro firmu Pfeifer:
Práce u stabilní rodinné
mezinárodní společnosti
Atraktivní systém odměňování
transparentní prémiový systém
13. plat, stravenky
Dlouhodobá perspektiva a
možnost kariérního růstu
Firemní akce pro zaměstnance
Náborový příspěvek 12.000,-Kč
ušice,
Svozy do zaměstnání ze směru: Klatovy, Sušice,
Horažďovice, Nepomuk, Strakonice a Blatná
ná

Aktuální informace o ﬁrmě a o volných pozicích
ch najdete na
www.pfeifergroup.com/cs - www.karriere.pfeifergroup.com/cs
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Přijďte se informovat osobně každou středu od
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zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám
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PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!
Závod Chanovice – Chanovice 102 – 341 01 Horažďovice – paní Ivana Šimonová – tel. 602 659 522
nabor@pfeifergroup.cz – www.pfeifergroup.com – www.karriere.pfeifergroup.com
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Naše Mateřská školka Blatná, Vrchlického
v září přivítala všechny děti i rodiče v novém
školním roce. Paní učitelky pečlivě připravily své třídy a s úsměvem čekaly na dětičky
v Koťátkách, Beruškách i v Motýlkách. Děti
se ve třídách brzy zabydlely a všichni jsme
rázem věděly, že nás čeká príma rok.
Na začátku školního roku nás navštívily
děti ze ZŠ Bělčice, které nám zahrály pohádku „O princezně Ance“. Moc děkujeme
za zpestření a budeme se těšit na další spolupráci. Pozadu nezůstávají ani divadla hraná
profesionálními herci, kteří k nám dojíždějí
po celý rok. V říjnu nás například navštívil
„Klaun a jeho kamarádi“ a předvedl nám
divadélko her, kouzel, akrobatických prvků
a cvičených zvířat.
Jako již tradičně naši šikovní předškoláci ze třídy „Motýlků“ vystoupili v KCAŽ
na schůzi zdravotně postižených, kde pro
radost přednesli básně a zazpívali písničky.
V říjnu jsme si
ve třídách zahráli
na pekaře. Všechny
děti si zkusily upéct
pravé posvícenské
hnětynky, které si
samostatně nazdobily a doma si na nich
pochutnaly.
Ani podzimní
sychravé počasí nás
neodradilo od zábavného učení, tvoření a her.
V listopadu jsme ve spolupráci s rodiči domluvili zajímavou akci, kdy k nám na zahradu
přijel hasičský a záchranný systém z Blatné.
Zábavnou formou jsme se dozvěděli o krizových situacích, které nás mohou potkat, ale
také jsme si mohli prohlédnout plnou výbavu
a techniku sanitky i hasičského auta. Bonusem
byla ukázka „hašení vodou“. Všem, kteří se
na akci podíleli, mockrát děkujeme.
V listopadu naši školku rozsvítila světýlka malých strašidýlek z dýní, které si děti
ve třídách s p. učitelkami vytvořily. Bylo
u nás i trochu strašidelno, ale všichni jsme
si podzimní hrátky s přírodninami moc užili.

Zimní období k nám zavítalo příchodem
čertů, andílka a Mikuláše. Čertovské řádění se
dětem moc líbilo. Naštěstí nám nikdo neubyl
a ani nepřibyl, i když to chvilku vypadalo, že
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Hola hola školka
volá…
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Zprávy

TS Blatná
Úpravy sklepních prostorů

Panuje-li venku zimní počasí, mohou probíhat
stavební práce také v nebytových prostorech městských bytů. V domě čp.
659 a 334 probíhá úprava
podlah ve sklepních prostorách. Na starý betonový
povrch je pokládána nová
dlažba. V posledních dnech
probíhají dokončovací práce
(obložení soklů, spárování). Obyvatelům domu se zpříjemní přístup
do nehostinných prostor domu a usnadní jejich úklid.
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Odpad, který měl být vytříděn, ale místo toho ho občané vhodili
do kontejneru na směsný komunální odpad, zabírá v kontejneru velké
množství místa. Každý týden jsou ze sídliště odvezeny 4 kontejnery,
za 1 rok je to tedy 208 kontejnerů. Lepším tříděním odpadu by došlo
ke snížení počtu vývozů kontejnerů ze sídliště, tedy ke snížení výdajů za odvoz a ukládání odpadu na skládku. Zvýšilo by se množství
separovaného odpadu, který se po vytřídění stává surovinou a obchodovatelnou komoditou, za kterou město neplatí, ale získává peníze.

Úprava rozptylové loučky

Na „novém“ hřbitově v Blatné slouží pozůstalým také rozptylová loučka pro uložení
ostatků svých příbuzných.
Loučka je ze dvou stran
lemována chodníky a lidé
z těchto stran pokládají
svíčky, květiny, věnce
a další předměty při vzpomínce na své nejbližší.
Z jedné strany byla již
dříve zpevněna plocha
dlažbou pro pokládání vzpomínkových předmětů. V minulých dnech
došlo k takové úpravě i z druhé strany loučky, kde byla rovněž kamennou dlažbou zpevněna její okrajová část. Usnadní pozůstalým položení
drobných předmětů na rovný povrch.

Třídění odpadu - kontejnery
ze sídliště Nad Lomnicí

Dne 8. 1. 2018 byly na skládku Hněvkov přivezeny 2 kontejnery
se směsným komunálním odpadem ze sídliště Nad Lomnicí.
Zaměstnanci střediska Odpady společnosti Technické služby města
Blatné, s. r. o. zjišťovali jaké je v tomto odpadu množství odpadu,
který by občané měli vhodit do kontejnerů na separovaný odpad, nebo
zanést na sběrný dvůr.
Váhy dovezeného odpadu:
1. kontejner: 560 kg
2. kontejner: 630 kg
Celkem: 1190 kg
Vytříděno bylo 106 kg následujících odpadů:
Kovy (převážně plechovky od piva, limonád):
9 kg
Nápojový karton:
5 kg
Sklo (převážně láhve od vína, tvrdého alkoholu):
20 kg
Plasty (převážně PET láhve):
12 kg
Papír (převážně kartonové krabice):
50 kg
Elektroodpad:
10 kg
Na přiložených fotograﬁích se opticky zdá vytříděného odpadu
velké množství, ale váha např. plechovky od nápoje, nebo PET láhve
je velmi nízká, a tak bylo vytříděno pouze 9% z celkové váhy odpadu.
V kontejnerech je velké množství odpadů z kuchyňských odpadkových košů s poměrně velkým podílem zbytků jídla, tento odpad tvoří
značnou část celkové váhy odpadu.

Zemřelí – leden
Ing. Pitra František, nar. 1932, České Budějovice, úmrtí 2. 1. 2018
Pivoňková Jaroslava, nar. 1983, Domov Petra Mačkov, úmrtí 31.
12. 2017
Benediktová Jana, nar. 1949, Blatná, úmrtí 4. 1. 2018
Vanduch Alois, nar. 1951, Blatná, úmrtí 6. 1. 2018
Sudová Marie, nar. 1937, Sedlice, úmrtí 10. 1. 2018
Čiperová Růžena, nar. 1935, Hudčice, úmrtí 17. 1. 2018
Beneš Josef, nar. 1943, Drahenický Málkov, úmrtí 18. 1. 2018
Ing. František Lebeda, nar. 1944, Praha, úmrtí 18. 1. 2018
Mikolášková Helena, nar. 1931, Bezdědovice, úmrtí 20. 1. 2018
Beran Josef, nar. 1953, Záboří, úmrtí 21. 1. 2018
Korandová Jana, nar. 1949, Milčice, úmrtí 27. 1. 2018
Židová Anna, nar. 1925, Koupě, úmrtí 29. 1. 2018
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Dopisy z války

Jak prožívali vojáci každodenní život
na frontě? Co jedli a pili? Jaké měli starosti i drobné radosti? O tom se dozvíte
z korespondence J. R. Schustera, o které
nám přijede povídat PhDr. Vlastimil Kolda
ze Státního oblastního archivu v Třeboni.
Březnický rodák Jan Rafael Schuster
(1888 - 1981) se v letech 1915 až 1918
účastnil válečných operací na haličské frontě, na slovinsko-italské řece Soča, v Srbsku

J.R. Schuster - Pohotovost, 1916.

i v albánských horách. Dodnes se zachovalo
více než 300 dopisů, dopisnic a lístků polní
pošty, ve kterých svým rodičům Schuster
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popisuje život ve válce. Soubor je unikátní
nejen svou četností, ale také tím, že nebyl
nijak cenzurován nadřízenými vojenskými
veliteli. Schuster sám byl totiž u své jednotky
cenzurním důstojníkem, a tak i svou poštu
opatřoval doložkou o provedené cenzuře.
Mohl tak snadno ve svých dopisech psát mnohem otevřeněji a svobodněji, nežli jiní vojáci.
Přijďte si poslechnout přednášku pana
Koldy s názvem MILOVANÝ TATÍNKU
A ROZMILÁ MAMINKO… aneb dopisy
z války J. R. Schustera, která se uskuteční
v pondělí 26.2. v 17:00 v Městském muzeu Blatná. Při této příležitosti si můžete
prohlédnout výstavu Velká válka očima J.R.
Schustera, na které mimo jiné uvidíte také
Schusterovy kresby vojáků. Tento výjimečný
soubor kreseb a skic z 1.světové války Schuster později věnoval městu Blatná.
Pavlína Eisenhamerová
10. dubna 1916
V sobotu
k osmé hodině došli jsme do ohromného lágru za frontou. Jen tři hodiny
pochodu máme
do „štellungů“.
Dalekohledem
(od p.poručíka
Kunovskýho) vidíme moře Jaderské
v paprscích zapadajícího slunce.
Naše i italské „fesselbalony“ visí
ve vzduchu a pozo-

Ročník 29 (39)

rují. Našim lidem ve „štellungách“ sdělovali
Italové, že po silnici maršírují spousty vojska
rakouského. Tak nám řekl jeden důstojník
(od 91.), který přišel z fronty. Tudíž, viděli
nás dobře Italové. Divné, že nás nepřivítali
granátem (ovšem ne tím z pivovaru) nebo
šrapnely. Pobořili tu kostel a v sobotu odpoledne vrhli k silnici 3 granáty. Včera (v neděli)
pronásledovala naše děla tři italské aeroplány. Kanonáda trvá celý den. Večer přímo
rachotí a duní výstřely dělovými. Slyšíme
i třískot pušek. V tichou měsíční noc vzlétají
četné světelné bílé i červené rakety. Je pěkně
vidět celou délku fronty. Včera vedle nás padaly úlomky ze šrapnelů, jimiž naše artillerie
pronásledovala italský aeroplán.
(z dopisu J. R. Schustera o přesunu na
italskou frontu)

Dopis J.R Schustera.

O stálé veselí účastníků masopustní merendy ve Škvořeticích
se staral pan Lorenc - nejlacinější zedník v kraji.
Dřel se s ním sám maršál Žukov

Škvořetice - Že se nemohli ve skutečnosti potkat hrdina SSSR
maršál Žukov a svérázná postavička klasické veselohry „Na samotě u lesa“ pan Lorenc- nejlacinější zedník v kraji ? Asi ne. Ovšem
na masopustním průvodu v obci Škvořetice 3. února se potkali docela
určitě. Ba co víc- Miroslav Jeníček ze Tchořovic, zosobňující velikána
v uniformě, se obětavě se svým kamarádem Petrem Nejedlým, který
ve Škvořeticích koupil chalupu a na 18. ročníku tamní maškarní veselice si „střihl“ roli zchromlého fachmana na vozíku, dřel. A protože
většina škvořetických stavení stojí jako na potvoru v kopci, už v první
třetině rozšafné poutě mlel doslova z posledního. „Uf- horší, než když
jsem honil Němce u Stalingradu,“ ulevil si čahoun v modrém stejnokroji na nejvyšším bodu stoupání a utíral si hřbetem ruky bohatě se
řinoucí pot ze svého čela.
Pan Lorenc, který mimochodem vzhledem k rostoucí inﬂaci zvýšil
cenu za své služby z ﬁlmových deseti na aktuálních dvacet korun,
byl upřímně zděšen, že jednotlivá stavení na území Škvořetic nemají
dosud ve 21. století vybudovány bezbariérové vstupy. Taky mu / občas
/ chybělo pivo. Štědří obyvatelé vesnice mu naštěstí vždycky rádi posloužili, zejména když jim ochotně vysvětlil a poradil, co by na vzhledu

Pan Lorenz se nechal vyvážet samotným
maršálem Žukovem.

svého obydlí měli vylepšit.
Pro případ havarijních situací sebou na invalidním
vozítku přepravoval kyblík
štuku a zednický „cajk“.
„A do vánoc budete bydlet,“ prorokoval důležitě
ze své sesle rozesmátému
chalupáři, kterému půjčil
„nádobíčko“, aby si podle
jeho ústního návodu zamázl
prasklinu na fasádě verandy.
Úderem desáté hodiny
se před místní hospůdkou
shromáždilo přesně 41 masek a šestičlenné muzikantské těleso. Nejprve
společné foto- a hned potom
vystoupila před pestrou se-
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šlost starostka Jana Hroudová, aby maškarám udělila úřední svolení
k masopustním rejdům. Úsměv na tváři všech přítomných naskočil
v okamžiku, kdy představitelka obce kladla důraz na to, aby se „neraboval, nerozkrádal a nezapaloval obecní majetek“. „Takže na soukromý
můžeme ?,“ reagoval hbitě masivní hrozen vína. „Jasně- pober, co
můžeš a zapal za sebou,“ řehtal se jeho bráška z vinobraní.
Vzápětí se průvod hnul
k prvnímu domku a začalo to,
na co se místní těšili už značnou dobu. Přítomní fotografové
cvakali spouštěmi jako o život.
Nebylo divu- shromaždiště lidské fantazie a folklóru skýtalo
skutečně božskou podívanou.
Od trestance, kravky, hastrmana, dobrého vojáka Švejka
na rikše přes již zmíněnou
rodinku vinných hroznů až
k mušketýrovi, ježibabě a poŠkvořetická parta mladých lidí skvěle
licistům, kteří nekompromisně
ztvárnila skupinu KISS.
pokutovali projíždějící řidiče
za „narušení masopustních pořádků“. Zvláštní půvab měla skvěle
ztvárněná skupina „KISS“ se zdařilými maketami kytar. Nemohli
chybět ženich s nevěstou, co u každého stavení vyzvali do kola hospodáře s hospodářkou. Nelehké role se zhostili Míša Francová a Mirek
Kotmel, každý samozřejmě suplujíc opačné pohlaví. A nemohl chybět
také kominík, co každému majiteli nemovitosti vydával osvědčení
o zdravém stavu komínu. Nikdo ze škvořetických by se také nesmířil
s absencí příslušníka hradní stráže, který se na každém rohu dovolával
toho „nejvyššího“ formulí: „Miloši, ty to vidíš!“
Poprvé od zavedení masopustní tradice ve Škvořeticích byla
zaznamenána zahraniční účast, čímž se asi může stěží pochlubit jiný
masopust na Blatensku. Polští hosté sem vážili cestu dlouhou 750
kilometrů, což si vysloužilo hluboký obdiv a sympatie slovanských
bratrů a sester z české vesnice.
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Pozoruhodnou postavou škvořetického masopustu je už mnoho let
exkluzivní král. Jeho raritou je, že zatím došel do cíle po svých pouze
jednou. Zatímco kdysi anglický vladař Richard III. vyřkl zbožné přání:
„Království za koně!“, jeho škvořetická kopie je před masopustní metou podstatně skromnější. Tomuhle stačí kára. Kára, která ho dopraví
k sálajícím kamnům hospody. A musela ho dopravit i letos. „Ale loni
jsem to zvládl obejít celé,“ zdůrazňuje momenty, kdy asi pánbůh nebyl
doma, král řečený „savý“.
Velkou pozornost
k sobě poutala parta mladých lidí, oblepených
nafouknutými balónky.
To byly ony vinné hrozny z „místní sklizně“.
„Nafukovali jsme je celý
večer před masopustem
,a pěkně pusou! Ale byl
to hrozný očistec- člověk
za takovou kulisou se
nikam pořádně nemohl
vejít a hlavně- ani se
pořádně napít! A to bylo
zlé,“ posteskl si Vojtěch
Nový- autor vypráskaného nápadu, který nechal
doma do rezervy ještě
pětatřicet balónků. SranŠkvořetičtí občané byli neobyčejně pohostinní.
da musí přece být, i kdyby se lithium netěžilo.
Pochod masek po vsi se tentokrát pořádně protáhl. Do vytoužené
hospůdky dorazily maškary až v půl sedmé večer za hluboké tmy,
což se doposud ještě nestalo. Ale až na krále donesly nohy všechny
zúčastněné tam, kam měly a k žádné tělesné či psychické újmě nedošlo.
(Články od V. Šavrdy bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Hvězda jménem Diana - průřez hudební kariérou
V Blatenských listech č.1 z 19. ledna letošního roku byl zveřejněn
článek o úspěšné žačce Základní umělecké školy Blatná Dianě Voborníkové. Je na místě k jejímu portrétu zveřejnit i průřez dosavadní
hudební kariérou mladé hvězdičky.
Rok 2011- absolutní vítězství v soutěži „Novohradská flétna“
/zobcová ﬂétna /
Rok 2012 - 1. místo krajské kolo v Dačicích / zobcová ﬂétna /
1. místo „Novohradská ﬂétna“ / zobcová ﬂétna /
Rok 2013 - 1. místo krajské kolo v Blatné / elektrické klávesové
nástroje /
1. místo „Novohradská ﬂétna“ / příčná ﬂétna /
1. místo „Novohradská ﬂétna“ / zobcová ﬂétna /
2. místo krajské kolo - soubor zobcových ﬂéten
Rok 2014 - 1. místo „Novohradská ﬂétna“ / příčná ﬂétna /
1. místo / zobcová ﬂétna /
„Jihočeský zvonek“ - stříbrné pásmo
Rok 2015 - 1. místo krajské kolo v Dačicích / příčná ﬂétna /
3. místo krajské kolo v Dačicích / zobcová ﬂétna /
2. místo krajské kolo v Táboře / zpěv /
1. místo „Novohradská ﬂétna“ / příčná ﬂétna /
1. místo „Novohradská ﬂétna“ / zobcová ﬂétna /

Rok 2016 - 1. místo ústředního kola v Orlové / trio příčných ﬂéten
s klavírem /
2. místo krajské kolo v Českých Budějovicích / kvarteto
zobcových ﬂéten /
1. místo krajské kolo v Blatné / elektrické klávesové
nástroje /
1. místo „Novohradská ﬂétna“ / příčná ﬂétna /
2. místo „Novohradská ﬂétna“ / zobcová ﬂétna /
Rok 2017 - 3. místo ústředního kola / soubor H-Band /
4. místo v národním kole Eurorebus v Praze
absolutní vítězství „Novohradská ﬂétna“ / zobcová ﬂétna/
2. místo „Novohradská ﬂétna“ / příčná ﬂétna /
„Zlaté pásmo“ v Jindřichově Hradci / zobcová ﬂétna /
Pěvecká soutěž „San Remo“ junior v Praze
Není pochyb o tom, že hudební hvězda Dianky Voborníkové bude
zářit stále oslnivějším světlem a že blatenskou veřejnost bude překvapovat čím dál častěji. Hodně štěstí!

Vladimír Šavrda
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Lnářští občané masopustním průvodům fandí
I letos bylo jídla, co hrdlo ráčí a lahví nepočítaně.
Lnáře - Obyvatelé Lnář mají období
masopustu ve značné oblibě. O tom svědčí
i pohostinnost a štědrost, s jakou u svých
příbytků vítají účastníky tradičních průvodů.
Ani svatba na dvoře tureckého paši nepřekoná
co do bohatosti občerstvení pevného i tekutého skupenství venkovní tabule, jaké „svým“
maškarám předkládají lidé této početné obce.
Srdce na dlani a sklenička do ruky- tak zní
masopustní motto lnářských osadníků.
Václav Krejčí- předseda TJ Sokol Lnáře,
organizace, na které spočívá hlavní pořadatelské břímě masopustních trachtací, byl stejně

libuje si nadšenec z čela semknuté sportovní
party, který se pro tuto příležitost oblékl
za školníka a šel jako vždycky příkladem.
Není v silách masopustní formace obejít
úplně celé Lnáře. A také tak nelze učinit z bezpečnostních důvodů, protože část obce protíná
nebezpečně frekventovaná státní silnice. „To
máte kamión za kamiónem. A s průvodem
chodí i děti. Stačí chvilka a neštěstí je hotovo,“
je si vědom rizik Václav Krejčí. Čili sraz je
pravidelně ve čtrnáct hodin v hospodě „Přístav“. Po vydání nezbytného povolení starostkou obce pestrobarevný had zamíří na „Malou

Ve Lnářích Masopustní průvod odstartoval tradičně od hospody „Přístav“.

jako každou sezónu, nadšen: „Chci hrozně
moc poděkovat všem občanům Lnář za to,
jakou přízní nás zahrnuli a jak krásně se o nás
starali. Výběr servírovaných pochoutek byl
exelentní…..koblížky, obložené chlebíčky, zapečené párky, vyhlášené bramboráky od paní
Matějkové, jé a ty buchty….“, sbíhají se ještě
teď sliny ústřední osobnosti zdejšího folklóru.
A alkohol? „Ten doslova tekl proudem- rum,
vodka, slivovice, koňak a jiné a jiné. Darované
lahve nebylo snad ani možné spočítat. Škoda,
že jsme si neobstarali pořádný povoz. Takhle
nebylo ani kam proviant odkládat,“ lituje
Václav Krejčí.
16. ročník obnoveného masopustního
průvodu byl poněkud skromnější na masky.
Ale jen decentně. „Většinou jsme zvyklí tak
na šedesát maškar. Letos jich přišlo dvaačtyřicet a bohužel jsme se museli obejít bez stěžejních postav masopustu- ženicha a nevěsty. Ale
stejně to určitě byla vydařená, parádní akce,“

stranu“, pokračuje ve směru „Topič“, „Mikuláš“, k hotelu, okolo lesáckých bytových
jednotek k panelové zástavbě a symbolicky
opět „zapluje“ do „Přístavu“. Tam pokračuje
volná zábava až do rána bílého. Po celou
cestu doprovází masopustní průvod hudební
těleso „Minimax“ z blízkého Chloumku, které
pak po zdolání štace hraje k tanci i poslechu.
„Tihle muzikanti s námi chodí od prvního
ročníku a vděčíme jim za pravidelně vysokou účast. Jsou skvělí a nesmírně obětaví,“
upozorňuje Václav Krejčí.
Pod správu Obecního úřadu Lnáře náleží
také víska Zahorčice, vzdálená cca kilometr.
Tam ale masopustní průvody nezachází. „Jen
jednou maškary korzovaly po Zahorčicích a to
už je dávno,“ uvádí Václav Krejčí, „Tenkrát se
tam jelo autobusem a zpátky pěkně po svých.
Potom se ve Lnářích ale musela zvolit kratší
verze trati. Kdybychom tam chtěli jít, muselo
by se vyrazit ráno. Jenže věc se má tak- oni

zahorčičtí nejsou na tuhle tradici zvyklí,
zkrátka a dobře by nás tam upili,“ usmívá se
hlavní organizátor.
S jistou dávkou nostalgie se pak vrací
Václav Krejčí do období před rokem 1989,
kdy rukou nedílnou a společnou svírali masopustní taktovku tři místní organizace- vedle
TJ Sokol ještě Sbor dobrovolných hasičů
a myslivecké sdružení. „Na počet masek to
bylo asi podobné. S maškarami ale chodilo víc
„civilistů“ a obecně ty průvody vykazovaly
větší rozmanitost. Ženich s nevěstou dokonce
jezdili v kočáře, střílelo se z kanónu…. Potom
přišlo jedenáct let pauzy, než to před šestnácti
roky uvedli do chodu sokolové,“ odhaluje
historické souvislosti Václav Krejčí.
Příznačné pro lnářské masopustní průvody je, že si průkopníci lidové tradice z 90%
vyrábí kostýmy doma.
Václav Krejčí si dovolil jednu drobnou
připomínku k pohoštění: „Prosil bych ctihodné sousedy a sousedky, aby nám příště
podávali štamprlata vychlazená. Ono to má
pak lepší grády,“ usmívá se.
Závěrem ještě patří srdečné poděkování
majitelům a personálu lnářského hotelu
„Na panské“ za prima vepřové hody, které
připravili pro masopustní „brigádu“. Na zalití pak rovněž zdarma věnovali dostatečné
množství dobrého piva.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

RAČTE VSTOUPIT DÁL
- NA NÁŠ KARNEVAL
KDY? v neděli 18.2. 2018
V KOLIK? od 14.00 hodin
KDE? v buzické hospodě „U Čiláka“
Malé i větší děti čeká řada
žertovných soutěží,
volba krále (královny) karnevalu,
odměny pro všechny zastoupené
masky,
hudební „pecky“ z dílny super DJ
Martina Drába.
Těšíme se na Vás - dobrou náladu
s sebou!
Rodinný kolektiv hospody „U Čiláka“
v Buzicích
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Hola hola školka volá…

(pokr. ze str. 4)
A teď honem od čertíků, protože na nás už klepe adventní čas.
Vánoční výstava v ZŠ TGM nás krásně naladila do první vánoční
nálady a samozřejmě potěšila oko i duši. Vánoční atmosféru a radost
přinesly děti z Motýlků do Domova pro seniory i pečovatelského
domu v Blatné, kde jako již tradičně vystoupily a svým přednášením
potěšily mnoho babiček a dědečků. A nejen to. V letošním roce se
poprvé děti z Motýlků a Berušek vydaly do Drahenického Málkova,
kde se v kapličce konalo Vánoční zpívání a svým vystoupením udělaly
radost mnoha lidem. Za přednášení sklidily velký potlesk a sladké
odměny. Ve vánoční náladě jsme zůstali i nadále, díky žákům ze ZŠ
TGM, kteří si pro děti z Motýlků připravili tvořivou vánoční dílnu.
Děkujeme za příjemné prožití společných chvil. ☺
Jako každý rok jsme se na Vánoce moc těšili. Pilně jsme se na svátky klidu a míru připravovali, což jsme mohli ukázat na vánočních
besídkách, které se u nás každoročně konají za účasti rodičů. A jaké
pak by to byly Vánoce bez cukroví? Nejen, že se o něj postaraly naše
šikovné maminky, ale i dětičky upekly vlastní perníčky. Druhý den
po slavnostní besídce k nám zavítal Ježíšek, který do každé třídy přinesl
nadílku se spoustou hraček. Poté už jsme si vánoční atmosféru mohli
užívat naplno. Ve školce se rozezněl zpěv dětí ze ZŠ TGM, které nás
přišly jako každý rok navštívit, poslouchali jsme koledy, mlsali cukroví
a vyhlíželi „opravdického Ježíška“…
..Ale teď už je dávno po Vánocích a nový rok otevřel svá vrátka
pro další krásná dobrodružství, na která se všichni v Mateřské škole
Blatná, Vrchlického těšíme.
Vaše Mateřská škola Blatná, Vrchlického s celým kolektivem ☺

TANEČNÍ 2018
Od února přijímáme přihlášky do kurzu
společenského tance pro mládež. Kurz
bude zahájen v sobotu 8. září 2018 v sále
KCAŽ v Blatné.
Je možné se přihlásit v páru i jednotlivě
do naplnění kapacity kurzu.
Přihlášku ke stažení a bližší informace
najdete na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce

Kino

20. 2. ÚTERÝ | 19:00 |

16. 2. PÁTEK | 20:00 |

ŠTĚPÁN RAK A JAN MATĚJ RAK
Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
Unikátní kytarový koncert otce se synem
dýchá originalitou a skutečným uměním
obou výjimečných hudebníků.
VYPRODÁNO

21. 2. STŘEDA | 10:00 |

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

BLACK PANTHER

KONCERT ZUŠ PRO VEŘEJNOST

Akční / drama / sci-ﬁ | USA 2018 | mládeži
přístupný | 120 Kč

Koncertní sál ZUŠ Blatná

24. 2. SOBOTA | 20:00 |

23. 2. PÁTEK | 20:00 |

LUBOŠ BEŇA a BONZO RADVÁNYI

HMYZ

Koncert
Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

Komedie / drama | Česko / Slovensko 2018
| v českém znění | 98 min. | nevhodný mládeži do 12 let | 110 Kč

24. 2. SOBOTA | 21:00 |

28. 2. STŘEDA | 19:00 |

PARKÁN

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA

Taneční zábava
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

Drama / historický / životopisný | USA 2017
| 115 min. | nevhodný mládeži do 12 let

1. 3. ČTVRTEK | 14:00 |

2. 3. PÁTEK | 19:30 |
2. PLES MĚSTA BLATNÁ
Velký sál + kavárna KCAŽ
Zakončete plesovou sezónu ve velkém a
zavítejte na 2. Reprezentační ples města
Blatná. K tanci a poslechu hraje kapela
BRIDE BAND. Předprodej: IC Blatná, recepce Městského muzea Blatná, www.ckvb.cz

KINO (NEJEN)PRO SENIORY:
KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Muzikál / Komedie | Československo 1964
| 130 min | 20 Kč

2. 3. PÁTEK | 20:00 |
NERODIČ
Dokumentární | Česko 2017 | 80 min | Mládeži přístupný | 90 Kč

4. 3. NEDĚLE | 15:00 |
ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
Rodinný / Fantasy / Mysteriózní / Pohádka
| Česko | 2018 | 110 min | Mládeži přístupný

Knihovna
PRO DOSPĚLÉ

20. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME a … hrajeme hry

27. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME a … vybíráme
knihy o zahradě

6. 3. ÚTERÝ | 14:00 | Čteme, pleteme a...
slavíme Mezinárodní den žen
PRO DĚTI
Na děti čeká v knihovně křížovka, kterou
si mohou přijít po celý únor vyluštit. Ze
správných odpovědí bude odměněn vylosovaný výherce.

Komunitní centrum
17. 2. SOBOTA | 9:00 - 18:00 |
REAGUJ – ZÁŽITKOVÝ KURZ PRVNÍ
POMOCI
Velká klubovna KCAŽ
Více informací a přihlášky na kalousova@ckvb.cz a tel. 604 723 646, počet
účastníků je omezen

18. 2. NEDĚLE | 17:00 |
KURZ ALFA
Velká klubovna KCAŽ
Diskusní večery o životě, jeho smyslu, hledání, nacházení, pochybách...
Téma večera: Jak nás Bůh vede?
Vstup volný

22. 2. ČTVRTEK | 14:00 |
ATELIÉR: MALBA
Suterén KCAŽ
Přihlašujte se na emailu: vitakova@ckvb.cz.

25. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DESET-DVACET-SOVA!
Studio Damúza
Interaktivní představení, které zvedne děti
ze židle a nenechá nikoho stát v koutě.

2. Ples Města Blatná
pátek

Koncert
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

18. 2. NEDĚLE | 15:00 |

21. 2. STŘEDA | 19:00 |

22. 2. ČTVRTEK | 17:00 |

MORDORS GANG

Animovaný / krimi / drama | Velká Británie
/ Polsko 2017 | 88 min. | Nevhodný mládeži
do 12 let | 100 Kč

Pohádka / animovaný | Rusko 2016 | v českém znění | 89 min. | mládeži přístupný |

KONCERT ZUŠ PRO ŠKOLY
Koncertní sál ZUŠ Blatná

3. 3. SOBOTA | 20:00 |

S LÁSKOU VINCENT
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2. 3. 19:30

Komunitní centrum aktivního života Blatná
vstup od 19:30 | k tanci a poslechu hrají: Bride Band | Taneční vystoupení + tombola | Předprodej: infocentrum, recepce Městského
muzea Blatná

Vstup: 250/220 Kč sezení, 200 Kč stání | Společenský oděv podmínkou
Mediální partner

Ročník 29 (39)
Pozor, pozor! Vyhlašujeme pátrání. Hledá
se pan sova! Neviděli jste ho? A vy? A vy?
Nikdo? Ale já už ho vidím, je přeci támhle!
Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu
ve stopách pana sovy, abychom se spolu s
ním mohli podělit o zážitky a dojmy z dobrodružství každodenního života.
Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče
Velký sál KCAŽ
Vstup volný

25. 2. NEDĚLE | 17:00 |
KURZ ALFA
Velká klubovna KCAŽ
Téma večera: Proč a jak číst Bibli
Vstup volný

27. 2. ÚTERÝ | 18:00 |
KINOKAVÁRNA: EPIDEMIE SVOBODY
Kavárna KCAŽ
Proč je v Česku očkování povinné, když ve
většině zemí západní Evropy mají rodiče
právo volby?
Dokument o problematice dětského očkování.
Režie: Tereza Reichová, Hynek Reich Štětka
Země původu: Česká republika
Rok výroby: 2017
Stopáž: 67 min.
Vstup volný

1. 3. ČTVRTEK | 14:00 |
ATELIÉR: MALBA

Blatná 16. února 2018
ÚT | po telefonické domluvě: Mgr. Květa
Zbíralová, tel: +420 606 655 713

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO
MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÁ STŘEDA | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
Velká klubovna KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 19:00 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna KCAŽ
Série 11 lekcí / 1 000,- Kč (1. lekce zdarma)
Přihlášky na tel. 773 978 168, Radoslav
Nahálka

5. + 12. + 19. + 26. 3. PONDĚLÍ
| 17:30 – 19:00 |
KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM PRO
ZAČÁTEČNÍKY
Místo konání: SOŠ Blatná
Kurz obsahuje 10 lekcí, které budou zaměřeny na práci se soubory a především na
práci s internetem. Hlaste se na tel. 603
395 160. Kapacita omezena. Cena kurzu
500 Kč

Suterén KCAŽ
Přihlašujte se na emailu: vitakova@ckvb.
cz.

4. 3. NEDĚLE | 17:00 |
KURZ ALFA
Velká klubovna KCAŽ
Diskusní večery o životě, jeho smyslu, hledání, nacházení, pochybách...
Téma večera: Jak odolat zlému
Vstup volný

Klubovny KCAŽ
Středa
17:00 ANGLIČTINA
- pokročilí
18:00 ANGLIČTINA
- začátečníci
18:30 ANGLIČTINA
Čtvrtek
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO
CIZINCE

NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna KCAŽ
PO, ST | po telefonické domluvě: Mgr. Petra
Tuháčková, tel: +420 602 303 083

VELKÁ VÁLKA OČIMA JANA
RAFAELA SCHUSTERA
Městské muzeum Blatná
V letošním roce 100 let od konce 1. světové války. Jaké byly její příčiny? Co se dělo
v Blatné mezi lety 1914 až 1918? Kteří stateční muži odsud odešli bojovat? Jak vypadaly zákopy a co psali vojáci domů? Na
všechny otázky vám odpoví výstava, kterou Městské muzeum k tomuto velkému
výročí uspořádalo. Výstavu doplní unikátní
kresby, které v průběhu svého válečného
působení vytvořil březnický rodák Jan Rafael Schuster.

26. 2. PONDĚLÍ | 17:00 |
MILOVANÝ TATÍNKU A ROZTOMILÁ
MAMINKO… aneb dopisy z války
J. R. Schustera | Přednáška PhDr.
Vlastimila Koldy
Doprovodný program k probíhající výstavě
Městské muzeum Blatná
Z doby, kdy J. R. Schuster oblékal uniformu
důstojníka rakouské armády a účastnil se
v letech 1915 až 1918 válečných operací na
haličské frontě, na slovinsko-italské řece
Soča, v Srbsku i v albánských horách, se
do dnešní doby dochoval početný soubor
dopisů, dopisnic a lístků polní pošty, které
Schuster posílal domů svým rodičům. Na
přednášce Vlastimila Koldy ze Státního
oblastního archivu v Třeboni zazní vybrané
úryvky z této unikátní a zcela necenzurované korespondence, které charakterizují
nejen jednotlivé bojové operace, jichž se
Schuster zúčastnil, ale umožňují také nahlédnout do zázemí fronty, do týlu, do polních lazaretů, či do výcvikových táborů pro
nové rekruty.
Vstupné dobrovolné
Infocentrum Blatná

VLAŠTOVKIÁDA

JAZYKOVÉ KONVERZACE

7. 12. – 4. 3. 2018 | 10:00 - 17:00 |

GALERIE V ÍČKU

5. 3. PONDĚLÍ | 9:00 – 11:30 |
Velký sál KCAŽ
2. ročník turnaje v hodu papírovou vlaštovkou
9:00 – 9:20 registrace účastníků
Vlaštovkiáda se uskuteční ve velkém sále
KCAŽ, soutěží se ve více věkových kategoriích, možnost vyrobit si vlastní vlaštovku
v místě závodu.
Pořádá CKVB, DDM Blatná, SK Šneci Bělčice
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8. 1. – 4. 3.
POHLEDY Z VÁLKY
Výstava zvětšenin pohlednic z období 1.
světové války.

9. 3. – 13. 5.
ARLETA JÁNSKÁ / De Profundis
Malby, noci, rána a zlomený srdce / Výstava
obrazů | Vernisáž: 9. 3. pátek | 17:00 |
v Infocentru Blatná

Výstavy

Těšte se

3. 1. – 30. 3. ÚT - PÁ | 9:00 - 18:00 |

V příštím čísle se těšte na reportáž
z MASOPUSTU a z otevření 2. části
stálé expozice Městského muzea
Blatná

FOTOGRAFIE Z PRAHY
KCAŽ Blatná
Galerie fotograﬁe Spektrum
Výstava fotograﬁí Prahy autorky Zuzany
Fišerové

MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI
VSTUP DO MUZEA ZDARMA
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Koho jsme loni v říjnu poslali
do parlamentu?

þíslo
1
4
7
8
15
20
21
24
29

Koho jsme zvolili prezidentem, víme. Ale víme, kdo jsou naši
volení zástupci v Parlamentu České republiky? Loni v říjnu jsme v Blatenských listech č. 16 přinesli výsledky jednotlivých politických stran
a hnutí v procentech hlasů, které ve volbách získali. Pro připomenutí
výsledky v Jihočeském kraji:
Pro občana, který by se chtěl na některého ze svých poslanců
s nějakým problémem či iniciativou obrátit, je ale důležité znát své
zvolené zástupce. Tady jsou údaje 13 poslanců, zvolených v jihočeském kraji – nejprve výsledky dle ČSU:

Kandidátní listina
poĜ.
þíslo
název þíslo
1
ODS
1
1
ODS
2
4
ýSSD
1
8
KSýM
1
15
Piráti
1
20
TOP 09
2
21
ANO
1
21
ANO
2
21
ANO
3
21
ANO
4
21
ANO
5
24
KDU-ýSL 1
29
SPD
1
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Výsledky voleb v JihoþHském kraji
název

%

Obþanská demokratická strana
ýeská str.sociálnČ demokrat.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.ýech a Moravy
ýeská pirátská strana
TOP 09
ANO 2011
.ĜesĢ.demokr.unie-ýs.str.lid.
Svob.a pĜ.dem.-T.Okamura (SPD)

12,12
7,30
4,57
9,32
10,51
5,30
28,86
5,38
9,85

PĜHdnostní
hlasy

Kandidát
pĜíjmení, jméno, tituly
Zahradník Jan RNDr.
Bauer Jan Ing.
Veselý OndĜej JUDr.
Filip VojtČFh JUDr.
KoláĜík Lukáš
Vácha František prof. RNDr. Ph.D.
Maxová Radka Ing.
Kubíþek Roman Ing. Ph.D.
VojtČFh Adam Mgr.
TurHþHk Karel Ing.
Kubík Jan Ing.
Bartošek Jan Ing.
Rozner Miloslav

vČk
68
48
41
62
33
51
48
54
31
46
38
45
40

Navrhující
strana
ODS
ODS
ýSSD
KSýM
Piráti
TOP 09
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
KDU-ýSL
SPD

Politická
pĜíslušnost
ODS
ODS
ýSSD
KSýM
Piráti
BEZPP
ANO
ANO
BEZPP
BEZPP
ANO
KDU-ýSL
SPD

abs.
5 579
2 442
1 347
4 691
1 152
1 567
4 539
2 149
1 862
1 291
1 354
1 900
642

v%
14,59
6,38
5,84
15,94
3,47
9,37
4,98
2,36
2,04
1,41
1,48
11,18
2,06

PoĜadí na
kan di dátc e

1
2
1
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1

Kontakty na Vaše zastupitele - jejich e-mailové adresy najdete i na stránce Poslanecké sněmovny:
1. RNDr. Jan Zahradník - ODS
Branišovská 2, 370 05 České Budějovice tel: +420 387 411 916
e-mail: zahradnikj@psp.cz
asistent: Jan Pešek, +420 603 489 884
Poslanecké hodiny pro veřejnost Pondělí od 14 do 16 hodin, případně
podle dohody
2. Ing. Jan Bauer - ODS
Skalka 693, 383 01 Prachatice, +420 602 962 808 bobanekpt@seznam.cz
3. JUDr. Ondřej Veselý - ČSSD
veselyo@psp.cz Kancelář: V Koutě 92/1, 39701 Písek
Regionální kancelář:Rudolfovská 131/69, 370 01 České Budějovice
4. JUDr. Vojtěch Filip - KSČM
ﬁlip@psp.cz Regionální kancelář: Čéčova 11, 370 04 České Budějovice
5. Lukáš Kolářík (absolvent SOŠ Blatná) - Piráti
tel: 777279221, email: lukas.kolarik@pirati.cz
asistent: Drahoslava Křenková tel. 727853151 drahoslava.krenkova@
pirati.cz
6. Vácha František prof. RNDr. Ph.D. - TOP 09
e-mail: vachaf@psp.cz
asistent Michal Bosák (České Budějovice) tel. 777 164 742 e-mail: michal.bosak@volny.cz kancelář Česká 144/60, 370 01 České Budějovice
7. Maxová Radka Ing. - ANO
MaxovaR@psp.cz Regionální kancelář Senovážné nám. 2
České Budějovice, 370 00. Tel: +420 602 482 416
Úřední hodiny: Pondělí po telefonické domluvě. Asistentka Vladimíra
Hrušková hruskova@anobudelip.cz Tel: +420 601 380 602
8. Kubíček Roman Ing. Ph.D. - ANO
kubicekr@psp.cz Regionální kancelář Senovážné nám. 2
České Budějovice, 370 00

9. Vojtěch Adam Mgr. ANO
V prosinci 2017 jmenován ministrem zdravotnictví
10. Tureček Karel Ing. - ANO
E-mail: turecekk@psp.cz Regionální kancelář: Úzká 635/1, 586 01 Jihlava.
Asistentky: Hana Houšková, Gabriela Pelikánová Městský úřad Chýnov
Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov. Tel.: 381 297 02
11. Ing. Jan Kubík - ANO
kubikj@psp.cz
Loučovice mob. +420 774 186 666
12. Jan Bartošek – KDU-ČSL
e-mail: bartosekj@psp.cz kancelář Lannova 13, 370 01 České Budějovice, asistent Heller
Šimon 739 385 296 heller@janbartosek.cz
13. Rozner Miloslav – SPD
roznerm@psp.cz rozner@spd.cz http://www.miloslavrozner.cz
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HUBNEME S ROZUMEM V BLATNÉ
Kurz snižování nadváhy metodou
STOB je pro ženy, které
se chtějí cítit lépe.

Zahájení kurzu: 22.2. 2018 v 17.00 12 lekcí, 1x týdně
17.00-19.30 cvičení i metodika,
cena 2600,- Kč
.
Místo: ZŠ Holečkova (Na Vinici)
Volejte pro informace o kurzu a přihlášky
paní Žáčkové do 20.2. 2018 na tel. 774 04 04 99
nebo pištH na zackovastudiod@seznam.cz

INST

ALAC

ZDAR

E

MA

Spolehlivý internet
SURNDŀG«KRYRNRO¯
%ODWQ£.DVHMRYLFH%ÝOÏLFH6HGOLFH
INTERNET od .ÎPÝV¯ÏQÝ
www.sporknet.cz

2EMHGQHMWHQDWHO774 257 568
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

 náhradní díly Škoda
+ zahraniční vozidla
 autodoplňky, maziva, oleje
 výroba klíčů
 prodej vložek, zámků, kování
 sjednocování a oprava vložek FAB,
TITAN
 elektrické a ruční nářadí
 vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy
Provozní doba:

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

Sedl áček
Ê

NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t
PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

Ê

žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz
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Oblastní charita Strakonice hledá pracovníka na pozici:
pracovník v sociálních službách - pečovatelská služba

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
(Pomoc osobám v domácnostech s poskytnutím a podáním stravy, s hygienou, úklidem,
umožnění sociálních kontaktů a zájmových činností, doprava, doprovod atd.)
Požadujeme:
Bezúhonnost, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič, empatie, komunikační schopnosti.

Hledám šikovné děvče jako Au-pair
do česko-německé rodiny poblíž
Norimberka od dubna 2018.

Tel. 722 810 117

Vzdělání:
Minimálně základní, kurz pracovníka v sociálních službách výhodou
Nerovnoměrná pracovní doba
Místo výkonu práce: Blatná
Mzda 100 Kč/hod.
Bližší dotazy na tel: 380830305, 777808985 Kontaktní osoba: Marie Mašková, DiS.
Životopisy zasílejte e-mailem na adresu: maskova@charita-strakonice.cz
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Přijmu řidiče MKD

Pracoviště a kontakty
Firma: Václav Krejčí, IČ 88305554
Místo výkonu práce: tř. T. G. Masaryka 640, 388 01 Blatná, okr. Strakonice
Vlastnosti volného místa
Směnnost:
- Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:
- Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:
- Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí:
- od 15 000 Kč/měsíc
POŽADAVKY: ŘP „C+E“ + profesní průkaz řidiče, karta do tachografu, minimální praxe
v řízení nákl.auta, spolehlivost
Mzda + diety 40.000 - 50.000,- Kč
KONTAKT: telefonicky v do od 9-20 hod., Krejčí Václav, tel.: 777605301

#FXQMȐVPȜMCPEGNȐɸ
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

Jankovský

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554

NABÍDKA


Strakonice,
Katovická 1307 (u Kauﬂandu),
Tel.: 383 321 305





stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
Brikety uhelné (UNION)

a dřevěné

www.expert.cz



DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem

● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz

VÝHODNÉ CENY

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.
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výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
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Blatenské listy

Otevřeno:
po - st 8-11 12-14 hod.
čt - pá 8-11 12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
Hajany 80
Tel.: 732 236 153
www.spanekvperi.cz
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